
 
 

 
A FlixBus folytatja globális terjeszkedését, 

Oroszországban és Brazíliában is piacra léphet 
2021-ben  

 

++ Európa leggyorsabban növekvő mobilitási szolgáltatója Oroszországban és Brazíliában is 
megjelenik egyedülálló üzleti modelljével  
++ Szeptember 3-tól új nemzetközi útvonal Szentpétervár és Tallin között 
++ 2021 végén Rio de Janeiro és Sao Paolo között is elindulhatnak a zöld távolsági buszok  
 
Budapest, 2021/08/30 – A FlixBus folytatja globális terjeszkedését, a gyorsan növekvő tech-
mobilitási cég 2021 második felében piacra lépést tervez Oroszországban és Brazíliában is. 
Egyedülálló üzleti modelljének köszönhetően a FlixBus regionális buszpartnereivel 
együttműködve vezető távolsági buszhálózatot alakított ki Európában és a második legnagyobb 
szereplővé vált az USA-ban. A vállalat egy idén nyáron bejelentett 650 millió dolláros befektetést 
felhasználva meglévő és új piacokon is további növekedést tervez.  
 
A FlixBus Oroszországot is a világ legnagyobb távolsági buszhálózatába kapcsolja 
 
A FlixBus 2020 nyarán indította el szolgáltatását a balti államokban, most pedig tovább 
terjeszkedik keleti irányba. A vállalat oroszországi piacra lépésének első szakaszában 
nemzetközi összeköttetéseket indít. Az első útvonal Szentpétervárt, Velikij Novgordot és Tallint 
köti össze, szeptember 3-tól válik elérhetővé az utasoknak. Július közepén már egy belföldi 
útvonalat is tesztelt a FlixBus Oroszországban, ami most szintén az ajánlat részévé válik. 
 
A brazil buszpiac forradalmasítása: zöld utazás magas minőségi sztenderdekkel 
 
A mobilitási cég 2021-ben egy újabb kontinensen, Dél-Amerikában is piacra lépést tervez, zöld 
üzleti modelljét a világ egyik legnagyobb buszpiacára viszi. A FlixBus lehet az egyik első olyan 
globális szereplő, amelyik Brazíliában egyszerű, megfizethető és kényelmes buszos 
szolgáltatást nyújt majd az ország buszpiacának megnyitását követően. A vállalat először a 
legnagyobb városok - például Rio de Janeiro és Sao Paulo - összekötését tervezi, ezután pedig 
szeretne tovább terjeszkedni és országszerte elérhető hálózatot létrehozni. 
 
A nyár elején bejelentett, több mint 650 millió dollár értékű befektetésből európai, USA-beli és 
további terjeszkedését finanszírozza a FlixMobility 
 
2021 júniusában a FlixBus anyacége, a FlixMobility bejelentette frissen lezárt befektetési körét, 
aminek keretében több mint 650 millió dollárt szerzett. Ezt az összeget a cég a FlixBus és 
FlixTrain meglévő és új piacokon történő terjeszkedésére fordítja majd, egy jelentős rész a 
globális növekedést hivatott támogtani. 
 
André Schwämmlein, a FlixBus alapítója és ügyvezető igazgatója: „Világszerte, minden 
országban látunk lehetőséget megfizethető és fenntartható mobilitási megoldásaink számára. 



 
 

Különösen a feltörekvő országokban, mint Brazília vagy Törökország - ahol 2019 óta vagyunk 
jelen - az emberek mobilitása gyorsan nő. Annak érdekében, hogy a növekvő igényeiket 
fenntartható módon elégítsék ki, fontos, hogy közösségi közlekedési módok vonzó hálózatát 
alakítsuk ki. Mivel a távolsági busz az egyik legklímabarátabb utazási mód, a nagyobb kínálat 
jelentősen hozzájárul az közlekedés fenntarthatóbbá tételéhez.” 
 

  
 
Szabadon letölthető képek: https://corporate.flixbus.com/media-library/ 
 

A FlixMobility-ről 

A FlixMobility egy fiatal mobilitási szolgáltató, amely kényelmes, megfizethető és környezetbarát 
utazási lehetőséget kínál FlixBus és FlixTrain márkáival. Egyedülálló üzleti modelljének és 
innovatív technológiájának köszönhetően a startup gyorsan Európa legnagyobb távolsági 
buszhálózatát alakította ki, 2018-ban elindította első zöld távolsági vonatait, illetve kísérleti 
jelleggel teljesen elektromos buszait Németországban és Franciaországban. A FlixMobility 2013-
as alapítása óta hatással van az európaiak utazási szokásaira, több ezer új munkahelyet 
teremtett a mobilitási iparágban. 2018 óta a FlixBus USA az Amerikai Egyesült Államokban is 
utazási alternatívát biztosít.  

A FlixMobility csapata európai és USA-beli irodáiból a következőkért felel: technológiai 
fejlesztés, hálózatfejlesztés, folyamatmenedzsment, minőségellenőrzés, marketing, sales és 
termékbővítés. A zöld FlixBus flotta járatainak üzemeltetéséről regionális buszpartnerek, kkv-k 
gondoskodnak, a FlixTrain pedig magánvasúttársaságokkal együttműködésben szolgáltat. 
Ennek köszönhetően az innováció, a vállalkozási szellem és az erős, nemzetközi mobilitási 
márka egységet alkot a hagyománnyal és minőséggel.  A tech startup, e-kereskedelemi platform 
és közlekedési vállalat kombinációjaként működő FlixMobility több nemzetközi versenytársát 
maga mögé utasítva vezető pozíciót szerzett a szektorban és megváltoztatta az európai és 
amerikai utazási piacot.  
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